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A Magyar Kultúra Napján
HAGYOMÁNYAINK CSAK AKKOR MARADHATNAK MEG, HA MEGÉLJÜK ŐKET
„A kultúra egy fontos részét, a hagyományt nem ápolni
kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket”
– idézte Sebő Ferencet a Magyar Kultúra Napja alkalmából
tartott városi ünnepségen Novák Ferenc polgármester.
A Himnusz születését településünk immár hagyományos módon
a városban működő művészeti
csoportok bemutatkozásával ünnepli. A csoportok évről évre nívós műsorszámokkal lépnek közönség elé, s ez az idei évben sem
volt másként. A legkisebbektől,
azaz az óvodásoktól a legidősebbekig minden korosztály képviselte magát az iskolában tartott kultúra napi ünnepségen, s az
együttesek a lehető legsokoldalúbban bizonyították be, hogy
méltó módon élik meg, hordozzák magukban és adják át másoknak helyi hagyományainkat.
Bemutatkozott a Búzavirág, a
Rügyecske, a Zöld Ág, a Karos
Táncegyüttes, a Bottal-fogó, a Dalárda-Vegyeskar, a Vonós Kamarazenekar, a Női Kar, a Karos Fúvósegyüttes, zongorán játszott

Pörögtek a szoknyák, szóltak a csujjogatók a Karos Táncegyüttes műsorán.
Szabó Benjamin, saját versét és a
magyar nyelvről vallott nézeteit
oszotta meg a közönséggel Kiss
Mihály, s itt vehette át a könyvtár
által a fürdő 50. születésnapjára

Megköszönték a művészeti csoportok vezetőinek munkáját.

kiírt meseíró pályázata felnőtt
kategóriájában a legjobbnak járó
díját Pataki Jánosné.
Húsz esztendős működésének
tiszteletére emléklapot nyújtott

át Novák Ferenc polgármester a
Vonós Kamarazenekarnak és a
Karos Fúvósegyüttesnek, s a műsor végén a fúvósok biztatására a
közönség is dalra fakadt.

A legapróbbak fellépése osztatlan sikert aratott.
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Tisztelt Zalakarosiak!
Az elmúlt hetekben nagyon sok ingatlan tulajdonosa kereste fel
Önkormányzatunkat, hogy a 2017. július 1. és 2017. október 31. közötti időszakra vonatkozóan a számlák tévesen került kiküldésre a Zalaispa Zrt. – NHKV Zrt. által.
Önkormányzatunk folyamatos
egyeztetést folytat a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft-vel az adatállományok javítása érdekében. Reméljük, hogy a 2017. november 1-je
utáni időszakra kiállított számlák
esetén a korábbi problémák már
nem merülnek fel. Itt szeretnénk
felhívni lakóink figyelmét, hogy a
2017. július 1. és 2017. október 31-i
időszakra vonatkozó panaszaikkal
még a Zalaispa Zrt. ügyfélszolgálatát szíveskedjenek felkeresni.
A 2017. november 1-től kezdődő időszakok esetében pedig a
Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálatát szíveskedjenek
igénybe venni. Nagykanizsán (8800
Nagykanizsa, Vár u. 5.) hétfőn, csütörtökön és pénteken 7.00–17.00
óráig, kedden 7.00–20.00 óráig
szerdán 7.00–13.00 óráig kereshetik fel, ahol a cég munkatársai állnak ügyfeleik rendelkezésére, tájékoztatást
kaphatnak
a
szolgáltatásokról és fogadják reklamációikat is.
A vegyes hulladék begyűjtése
a település belterületén és a lakott külterületi részeken az ingatlanok elé kihelyezett edényekből
ürítve történik – Zalakaros Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VI.21.) önkor-

mányzati hulladékgazdálkodási
rendelete alapján – a település
területére kiterjedő, állandó és
ideiglenes tartózkodási hellyel
rendelkező háztartások esetén
évi 78 alkalommal (május 1-től
október 31-ig heti kétszeri, míg
november 1-től április 30-ig heti
egyszeri). Az üdülő ingatlanok
esetében évi 52 alkalommal (május 1-től október 31-ig heti kétszeri) szállítási naptár szerint történik
meg az ürítés.
A háztartásokban keletkezett
többlethulladék gyűjtésére térítés
ellenében hulladékgyűjtő zsákokat
biztosít a Közszolgáltató. A hulladék
begyűjtésének és
szállításának optimális járattervét a
település sajátosságaihoz, az igényekhez igazítva alakította
ki
a
V i ri d i s - P a n n o n i a
Nonprofit Kft. A járattervről, szállítási
napokról tájékoztató levélben értesíti a
Közszolgáltató az
önkormányzatot és
rajta keresztül az ingatlantulajdonosokat is.

A Viridis-Pannonia Nonprofit
Kft. az Önkormányzattal előre
egyeztetett időpontban évi egy
alkalommal lomtalanítást szervez
a településen. A lomtalanítás időpontjáról, menetéről, a kihelyezhető hulladékokról a közeljövőben
részletesen tájékoztatjuk a lakosságot.
Zalakaros város területén a
Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.
biztosítja az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtést hulladékgyűjtő szigeteken, valamint házhoz
menő rendszerben. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat
Önöknek az erre a célra rendelkezésére bocsátott (kék-sárga) zsákban, az ingatlanuk elé kihelyezve
kell átadniuk a Közszolgáltató részére.

A nagykanizsai cégcsoporthoz
(azon belül is a Netta-Pannonia
Kft-hez) a közszolgáltatáson kívüli
egyéb hulladékgazdálkodási kérdéssekkel is fordulhatnak, például
a közületi vagy ipari tevékenységet folytatók számára is teljes
körű szolgáltatási palettával állnak
a cég munkatársai rendelkezésre.
A Netta-Pannonia Kft. az üzemeknél keletkező veszélyes hulladékok szakszerű begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását is
vállalja térítés ellenében. Mind a
lakosság, mind az ipari partnerek
számára lehetőséget biztosít külön díjazás ellenében az építési
törmelék elszállítására.
Zalakaros Város
Önkormányzata
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Ismét eltelt egy esztendő,
amikor is visszapillantunk az
előzőre, és egy kicsit a jövőbe
nézünk. Helyi újságunk, a Karosi
Krónika rendszeresen nyomon
követte a történéseket, hírt
adott róluk, a kábeltévés közvetítések pedig a testület munkájáról nyújtottak tájékoztatást.
Változás, hogy 2018-ban – a
képviselő-testület döntése alapján – havi egy alkalommal jelenik meg az újság.
2017-ben ünnepeltük a városi
cím elnyerésének 20 éves évfordulóját. A városi ünnepen számba
vettük a két évtized eredményeit,
a legfrissebb történéseket. Kövér
László, az országgyűlés elnöke
szép, méltató gondolatokat osztott meg velünk településünk
múltjáról, jelenéről.
A település gazdasági alapját
jelentő turizmus számai jelentősen
javultak 2017-ben. A fürdő látogatószámai is látványosan nőttek,
ebben és a város életében is jelentős szerepet betöltő – újonnan

Újévköszöntő gondolatok
TISZTELT OLVASÓK, ZALAKAROSI POLGÁROK!
megnyíló – szállodának is meghatározó szerepe van.
Zalakaros továbbra is Magyarország élmezőnyébe tartozik a virágosítás mozgalmában.
Július elsejétől bevezetésre került a lakossági szemétszállítási díj,
ugyanekkor a képviselő-testület –
ezzel összefüggésben – a kommunális adót jelentősen csökkentette.
A jogszabályi változások következtében időközben szolgáltatóváltás
is bekövetkezett ezen a területen,
amelyből sajnos sok probléma fakadt, melyek megoldása során türelmet kérünk önöktől.
Míg az iskolában, a zeneiskolában egyre növekvő a gyermekek
száma, az óvodában is magas a
létszám, addig a bölcsődében a
rendkívül alacsony kihasználtság

LAKOSSÁGI
TÁJÉKOZTATÓ
Az önkormányzati közterületeken a KAROS-PARK Kft. végzi a
hóeltakarítást és a síkosságmentesítést.
A munkagépek meghatározott sorrendben, ütemterv alapján
végzik tevékenységüket.
Prioritást kapnak a frekventált területek, közintézmények, egészségügyi létesítmények, oktatási intézmények, idegenforgalmi és
vendéglátó központi helyek, buszmegállók, sűrűn lakott utcák. A
fentiekben fel nem sorolt területek, hegyi utak, csak ezek után kerülnek letakarításra.
Az utak gépi hóeltakarítása érdekében kérjük, lehetőleg ne parkoljanak az úttest szélén, ezzel lehetővé teszik a gyorsabb hótolást
és a járművek károsodásának a veszélye is kisebb.
Kérjük, hogy a háztartási hulladékgyűjtő edényeket az ürítés
napján tegyék ki (ne előtte nap), ily módon is segítve az éjszakai
hóeltakarítást.
A lakosságnak, ingatlan tulajdonosának is munkát okoz a téli
időjárás, hiszen a hóeltakarítást ill. síkosságmentesítést az önkormányzati rendeletnek - 15/2004. (IV.21.) - megfelelően a tulajdonosnak kötelessége elvégezni az előttük lévő gyalogjárdán, kerékpár-, és gyalogutakon.
A Kft. a hóeltakarítással, síkosságmentesítéssel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi telefonszámokon fogadja:
H-P 700–1500:
Ügyeleti telefonszámok:

93-340-924
+36-30-5523-425
+36-30-5837-240
+36-30-5284-520

Segítő közreműködésüket megköszönve:
Biczó Tamás
KAROS-PARK Kft. ügyvezető

miatt meg kellett szüntetni a harmadik csoportot.
Művészeti csoportjaink közül a
Dalárda fennállásának a 20. évfordulóját ünnepelte. Partnertelepülési kapcsolataink visszafogottabbak voltak a korábbiakhoz képest,
ebben az évben az olesnoi együttműködés 10 éves évfordulóját köszönthetjük.
Sok terv és elképzelés született
az uniós és nemzeti források lehívására. Ezek közül a legjelentősebb
– a gyógyhelyi fejlesztés koncepciója – végül is elfogadásra került.
A jelenlegi sportcentrum területén és annak környezetében látogatóközpont, rendezvénytér és
több attrakció valósul meg. A tervek megvalósítása azzal is jár, hogy
a jelenlegi labdarúgópálya Behiákra kerül.
A lakosság közösségi, kulturális

életének jelentős színtér bővülésére
számíthatunk: megtoldásra kerül a
civil ház pályázati forrásból, míg a
tetőtérben iroda lesz kialakítva.
Kőrös horvátországi településsel
közös pályázaton a településen végighúzódó kerékpárutat építünk.
Elnyert pályázatunk van Behiákon
modern üzemcsarnok építésére. A
belterületi utakra is kaptunk támogatást. Napelemeket több épületen
is tervezünk feltenni, ezzel is csökkentve az energiaellátás költségeit.
A városháza épületében lévő okmányiroda helyiségei is megújulnak, az átépítés ideje alatt a Zrínyi
utca 2. szám alatt végzik az ügyintézést. A fürdő – új vezetővel az
élén – a gyógycentrum felújításával, egy új szaunavilág és egy látványmedence megépítésével jelentős beruházásba fog. A Zalaerdő az
előzőnél magasabb, tartósabb Kilátót épít a régi helyén.
Tisztelt karosiak!
Látványos, a település életében
meghatározó fejlesztések következnek.
Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk több kisebb, de fontos
területekről sem: így a sport fejlesztéséről, a középületeink állagáról, az iskola beázásáról, a tornaterem és utjaink állapotáról.
Fontos, hogy civil szervezeteink, közösségeink jól működjenek,
és a hozzánk látogatók megelégedettsége mellett mi is érezzük jól
magunkat lakóhelyünkön.
Mindenkinek jó egészséget,
boldog újesztendőt kívánok!
Novák Ferenc polgármester

TISZTELT LAKOSSÁG!
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

LAKOSSÁGI FÓRUMOT HIRDET.
A fórum időpontja: 2018. február 26. (hétfő) 18 óra
Helye: Móra Ferenc Általános Iskola (Aula)
2018. február 16-án (péntek) 16.00 óráig leadhatják kérdéseiket az
Önkormányzat felé személyesen a Zalakarosi Közös Önkormányzati
Hivatal titkárságán vagy a hivatal@zalakaros.hu email címen.
A fórumra tisztelettel hívjuk és várjuk a lakosságot!
Zalakaros Város Önkormányzata
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Helyi vezető a Zalakarosi Fürdő élén
2018 január elsejétől Cziráki
László váltotta a nyugdíjba vonuló Krampek Mihály vezérigazgatót a Gránit Gyógyfürdő Zrt. élén.
A fiatal, dinamikus, helyi szakembertől azt várja a városvezetés,
hogy a fürdőt, mint a település
turisztikai sikerének legfőbb zálogát hosszú távon sikeresen működtesse, fejlessze Zalakaros és
térsége lakosságának és vállalkozásainak érdekében.
Cziráki László közgazdász végzettségű, pénzügyi szakember, aki a
Délzalai Vízmű ZRt.-től pályázott a
vezérigazgató munkakörbe. Nagykanizsán született és gyermekkorát
Zalakaros szomszédságában, Garaboncon töltötte. A Batthyány-gimnáziumba járt középiskolába, ahonnan egyetemre Keszthelyre, majd
Zalaegerszegre került, ahol diplomáit szerezte.
Ezt követően családjával Zalakarosra költözött, s azóta folyamatosan a településen, illetve a térségben
dolgozott,
különböző
feladat- és munkakörökben.
– A Zalakarosi Fürdő működtetése kapcsán a tulajdonos város részéről alapelvárás, hogy a
majd kétszáz hazai fürdő között
Zalakaros megőrizze kiemelkedő
szerepét, hiszen ez a város turisztikai vonzerejének alapja. Az ide
érkező vendégek száma alapján a
település tartósan az ország legjobb idegenforgalmi célpontjai
között szerepel. Hogyan kíván
ezen elvárásoknak megfelelni?
– Nagy felelősséggel jár ez a
megbízatás, hiszen tudom, hogy a
fürdő milyen jelentős szerepet
tölt be a város életében.
Véleményem szerint a működés új irányvonalaként a lehető
legnagyobb hangsúlyt kell fektetni a gazdaságosságra, az ésszerűen
takarékos működésre, a versenypiac körülményeihez való alkalmazkodásra, a szolgáltatások bővítésére, valamint kimagasló minőségű
szolgáltatás nyújtására, mint a
versenyképesség egyik alapelemére.
Fontos a fenntarthatóság, ezért
a beruházások, felújítások tervezésekor energiahatékony és környezetbarát technológiákat fogunk preferálni a megtérülés
számítások figyelembevételével.
Legfontosabbnak a műszaki
biztonságos üzemeltetés, a kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodás, a magas szintű szolgáltatás
és az értékesítés - marketing négyes egységének és egyensúlyának

HOSSZÚ TÁVÚ, SIKERES MŰKÖDTETÉS AZ ELVÁRÁS
megteremtését tartom. Ezen belül
a magas színvonalú, megbízhatóan működő műszaki létesítmények és a tisztaság alapkövetelmény, ezeknek hibátlannak kell
lenniük.
Nagyon fontos a vendégeink
elégedettségének növelése. A
szolgáltatásaink magas szintűek,
de a vendégfogadás, tájékoztatás
terén is szükség van előrelépésre.
A dolgozók körében újfajta
szemléletet szeretnék kialakítani,
s konkrét célként tűztem ki, hogy
mi legyünk a legbarátságosabb
fürdő.
Foglalkozni fogok a beléptető
rendszer modernizálásával és a
vendégek tájékozódásának, eligazodásának elősegítésével.
Az értékesítés és a marketing terén jelentős változásokat tervezek.
A már meglévő és a tervezett
kínálat magas fokú eladhatósága,
a bel- és külföldi vendéglétszám
egész éves növelése érdekében
átfogó értékesítési stratégia kialakítása szükséges. Elengedhetetlen
a marketing és a kommunikáció
erősítése.
A hazai vendégek mellett kiemelten fontosnak tartom a külföld felé történő intenzív nyitást.
Itt többek között a hagyományos
küldőterületek, mint Németország, Csehország és Ausztria mellett a hármas határ közelségét kihasználva számítok a horvát és a
szlovén vendégekre is. Célom,
hogy újragondolt, kutatáson alapuló marketingmunkával lényegesen több vendéget csábítsunk a
városba és ezzel együtt a fürdőre
– egész évben.
Nem elég, hogy magas színvonalon üzemeltetjük az ország
egyik legjobb és legszebb fürdőjét! Ezen a rendkívül telített piacon értékesítenünk is tudni kell,
melyhez profi csapat, szakértők
segítségét fogom igénybe venni.
Tervezem az együttműködések
bővítését, újra gondolását a térségi turisztikai szolgáltatókkal is.
– Nagy kihívást jelent a fürdő
vezetése…
– Rendkívül összetett feladat.
Pénzügyi vagy műszaki kérdések,
marketing, szauna tervezés, közbeszerzés indítás, beruházás, pályázat előkészítés, gyakorlatilag
perceként más-más területen kell
dönteni. Szeretem a sakkot, így a
koncepcionális, stratégiai előrelátó tervezés, gondolkodás termé-

szetes számomra, a labdarúgás
pedig megtanított a csapatjátékra, ez megkönnyíti a dolgomat. A
napi üzemeltetési feladatok mellett egy közel egymilliárdos projekt megvalósítását készítjük elő,
melynek alapkő letétele már 2018
áprilisában várható. Ez is jelentős
feladatot ró a fürdő menedzsmentjére. A most megvalósuló
gyógycentrum felújítás, panoráma
medence és szaunavilág fejlesztésen túl is rengeteg tervem van
még a fürdővel, melyeket remélem a tulajdonos önkormányzat is
támogatni fog, ahogy tette eddig
is, mint például nem vett és nem is
tervezi osztalék kifizetését a fürdő fejlesztési forrásainak terhére.
Zalakarosiként saját tapasztalatból ismerem a fürdőnek a városban betöltött szerepét, azt,
hogyan gondolkodnak a fürdőről
az emberek, az önkormányzat, a
közélet szereplői és az egész város. Ez nagy segítséget jelent a
szükséges
kompromisszumok
megtalálásában.
Nem pozícióként élem meg a
fürdő vezetését, hanem szolgálatnak tekintem, ennek megfelelően
tevékenykedek.
– Említette a közélet szereplőit. Nem jár Önnek konfliktussal,
hogy a felesége a város alpolgármestere?
– Egyáltalán nem. Együtt kell
működnöm az önkormányzat
tisztségviselőivel, képviselőivel,
bizottságaival. Ezek szakmai kérdések, melyekben adott esetben
akár ellentétes véleményre is ke-

rülhetünk, ahogy az előfordulhat
a családban is. Személyemmel kapcsolatos kérdéseknél korrektül távol tartotta magát a döntéseknél
és ez így lesz a jövőben is. A
munkahelyi problémákat nem szokásom haza vinni, azt nekem és a
kollégáimnak kell megoldani.
– Milyen várakozásokat fogalmazott meg önmagának a feladattal kapcsolatban?
– Fontos feladatomnak tekintem a vendégkör bővítését is. A
nyári és hétvégi vendégek mellett
a napi vendégek ide csábítását
Nagykanizsáról és a térség környező településeiről is. A családok
mellett a rekreálódni, feltöltődni,
gyógyulni vágyók részére is kikapcsolódási lehetőséget, magas szintű szolgáltatásokat, szolgáltatás
csomagokat nyújtani egész évben.
Az idén induló fejlesztéseink is az
egész évben működő szolgáltatások sorát erősítik, a panoráma
medence és szauna világ azokra a
hónapokra is csábítja a vendégeket, mikor kevesebben vannak a
városban. Fontosnak tartom, hogy
ne csak a nyári két hónapra szóljanak a fejlesztések, hanem egész
évben szolgálják a vendégeket.
– Mit tart a legnagyobb nehézségnek?
– A minőségi munkaerő hiánya
begyűrűzött Zalakarosra is. Ennek
ellensúlyozására szeretnénk a dolgozóink bérszínvonalának jelentős emelését elérni. A jövőben
még nagyobb hangsúlyt kap a
munkatársak megtartása, motivációja és az utánpótlás tervezése, a
modern vállalati kultúra erősítése.
A célkitűzéseket a jelenlegi munkatársak esetén a teljesítményértékelési rendszer felülvizsgálatával, képzési tervekkel, gyakornoki
programokkal, illetve a duális képzési rendszer még több területére
történő bevonásával szeretném
elérni.
A különböző fórumokon és
személyesen is rengeteg észrevétel érkezik a fürdő működésével
kapcsolatban, melyeket szívesen
fogadok, igyekszem érdemben reagálni, adott esetben a problémát
orvosolni. Ez segíti a fürdő hatékony munkáját is, ezért továbbra
is számítok a véleményekre.
Közös célunk, hogy a zalakarosi
legyen a legjobb, legvendégszeretőbb fürdő az országban – fejezte
be közeli terveinek ismertetését az
új vezető.
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Megújul az élménycentrum,
bővül a szaunaudvar
TAVASSZAL KEZDŐDNEK A MUNKÁLATOK A FÜRDŐN
fürdő, aromakabin, fény- és infrakabin, hideg vizes merülő- és a
forró vizes merülő medence fogadja majd a vendégeket. A szaunaudvar keleti oldalán szaunaház, merülőmedence és jacuzzi
kerül kialakításra. A szaunák felett, az új épület felső szintéjénél panoráma medence épül. A
medence 80 fő befogadóképességgel rendelkezik majd, ülőpadokkal, a padokban derék- és
láb élményelemekkel, az oldalfalakban világítással. A medence
egyik fő attrakciója a pool bár,
mely a medence és a közlekedő
felé is kiszolgálja a vendégeket.
Lapzártakor érkezett a hír,
hogy mindezekhez a munkákhoz
a Zalakarosi Fürdő szaunapark
fejlesztése című pályázata 100
millió forint összegű támogatásban részesült.
Komoly fejlesztések és átalakítások indulnak a Zalakarosi Fürdőn ez év tavaszán. Bővül,
átalakul a szaunaudvar, és a
régóta várt gyógycentrum felújításához is hozzáfoghatnak.
A Zalakarosi Fürdő 2018. évi
fejlesztése kapcsán sor kerül a
gyógycentrum medencéinek és
környezetének felújítására, új panoráma medence, vizes bár és
szaunapark építésére – tudtuk
meg Cziráki Lászlótól, a fürdő vezérigazgatójától.
– A gyógycentrumi épület
teljes körű rekonstrukciója során megtartjuk az épület emblematikus formáját. Megvalósítjuk
a tér légtechnikájának rekonstrukcióját, ugyanakkor figyelmet
fordítottunk a belső tér komfortérzetének megteremtésére,
e mellett az épület belső terének esztétikájára, hogy illeszkedjen a míves fatartókkal kialakított tér hangulatához,
melyet mindenképp szeretnénk
megtartani. Gondoskodunk a
tér megfelelő megvilágításáról
is, és növeljük a kupolák bevilágító hatását.
A vezérigazgató elmondta: az
átalakítások a meglévő medence
hármas egységén nem változtat-

nak, ám a keleti körmedencét sós
vizes medencévé alakítják át. A
nagy gyógyvizes ülőmedence vízforgatását is felújítják. A medence mellett több pihenőágy kap
majd helyet, többek között a
medencék melletti kavicságy
megszüntetésével. A medence
felületek új kiegyenlítést, vízszigetelést, burkolatot kapnak. A
járófelületet is felújítják, új vízszigeteléssel, hőszigeteléssel, fűtőbetonnal és új burkolattal. A
gyógycentrum szabadtéri medence környezetének burkolatát, csapadékvíz elvezetését, a növényés virágszigetek telepítését úgy
alakítják ki, hogy a legnagyobb
öntözött pázsit álljon a vendégek
rendelkezésére.
A gasztronómiai szolgáltatás
színvonalának emelése érdekében az új büfé épületet a gyógykerti lépcsős pihenő alatti terület
észak-nyugati sarkába telepítik
át.
Bővül és külső megközelítési
lehetőséget is kap a szaunaudvar.
– A szaunapark bővítése során építünk egy új bejáratot a
Termál út felőli megközelítéshez, valamint új öltözőket, fedett és szabadtéri pihenőtereket. A szaunatérbe belépve két
finn szauna, frigidáruim, gőz-
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Jó irányban indult el Zalakaros
a marketing kommunikáció terén
az elmúlt év során, így annak
folytatása nem is kérdés a város
számára. A Hat érzék integrált
kampányról van szó, melynek
elemeit 2018-ban részben szeretné megtartani, részben pedig
újra kívánja gondolni a Zalakarosi
Turisztikai Egyesület és a Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
– A turizmus szervezésének feladatait az önkormányzat a turisztikai egyesületnek és a nonprofit
kft-nek adta át, a feladatokat
marketing munkacsoport koordinálja Kovács Szabolcs vezetésével
– mondta elöljáróban lapunknak
Czirákiné Pakulár Judit turizmusért
felelős alpolgármester.
– 2017-ben, Zalakaros várossá
avatásának 20. évfordulója kapcsán bevezettünk egy ideiglenes
Zalakaros 2.0 szlogent és logót,
mely megjelenésében utalt a két
évtizedes évfordulóra, de egyben
egy szemléletváltásra is, hiszen
ekkor indítottuk útjára a Hat érzék kampányunkat, amellyel jelezni kívántuk, hogy városunk és
környezete voltaképpen minden
érzékünkre képes hatni. Úgy vélem mára sikerült a szlogeneket
tartalommal is megtöltenünk és a
szezonon kívüli időszakokra helyezni a marketing kommunikáció
súlyát.
Olyan csomagokat hoztunk létre, melyekkel új élményígéretet és
lehetőségeket tudtunk teremteni
a Zalakarosra látogatóknak. Nagyon sikeres volt több eleme is a
kampányunknak, kiemelném az
Élménnyel teli ízek és a Gyógyító
érintések állomásokat, amelyek jelentősen hozzájárultak a szezonhatás csökkentéséhez (lásd a táblázatot!)
– Ezek folytatódnak idén is?
– Igen, ezen dolgozik a marketing munkacsoport. Biztos, hogy
formálódnak az egyes elemek, de
az alapelv és törekvés marad. Az
Élménnyel teli ízek kezdeményezésünk például egy új irányvonallal frissül, a Zalakaros Go wild!
programmal, amely elsősorban a
vadételeket kívánja csokorba
gyűjteni, de a zalai erdők egyéb
kincseinek is a nyomába eredünk.
Az üzenet új perspektívát nyithat,
s plusz marketing erőt jelent a
programhoz csatlakozóknak és a
városnak egyaránt.
Továbbra is az érzékekre kívánunk hatni csomagajánlatainkkal,
de többek között jóval nagyobb
szerepet szánunk idén az Ismerd
meg Zalakarost! interaktív túráknak és garantált programoknak,
mert úgy érezzük, ebben nagy lehetőségek rejlenek és komoly igény
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Az érzékek útján
MARKETING CÉLOK, FELADATOK 2018-BAN
is mutatkozik rájuk. A lehetőségeket partnereinknek is kiajánljuk,
hiszen a szállodák programjait és a
fürdőét is szeretnénk a városi ajánlatokban megjelentetni, ahogyan
ez például tavaly már a szilveszteri
időszakban is megvalósult.
– Az talán nem új információ,
hogy a város számára 2018-ban is
kiemelt terület, illetve az kell,
hogy legyen a marketing. Hogyan
jelentkezik azonban ez a gyakorlatban, gondolok itt a feladatokra, forrásokra?
– Ebben az évben Zalakaros
célja a desztináció határainak kiterjesztése, térségi elemekkel történő kiegészítése, illetve a meglé-

már 2017 őszén is, tehát tulajdonképpen ezt folytatjuk 2018-ban.
Alkalmazzuk ezt a rendezvényeinkre, partnerek bevonásával. Ebből a meggondolásból az igazán
nagy nevek várhatóan elő- és utószezonban bukkannak majd fel
Zalakaroson. Kiemelt feladatnak
tekintjük a termékfejlesztést,
amely a vendégéjszaka-szám növelésén túl az átlagos tartózkodási
időt és a vendégek fajlagos költésének növekedését is szolgálja a
reményeink szerint. Ugyanakkor
erősíti a térségi együttműködést
is olyan szolgáltatókat bevonva,
akik nem rendelkeznek szálláshely
kapacitással. Szép példa erre a már

VENDÉGÉJSZAKÁK ALAKULÁSA
ZALAKAROSON ELŐSZEZONBAN BÁZISHOZ:
2016

2017

április

32.065

40.865

május

37.502

41.264

június

41.373

47.048

Összes

110.940

129.177

Növekmény: 16,4%

VENDÉGÉJSZAKÁK ALAKULÁSA
ZALAKAROSON UTÓSZEZONBAN BÁZISHOZ:
2016

2017

szeptember

42.626

46.929

október

37.382

52.739

november

39.691

49.158

Összes

119.699

148.826

Növekmény: 24,33%
vő szolgáltatások optimalizálása.
Még mindig jellemző sajnos a
szezoni koncentráció a vendégek
tekintetében, ezt igyekszünk enyhíteni. Éppen ezért az integrált
marketing kommunikáció súlypontját a szezonon kívüli időszakokra helyezzük, sőt ezt tettük

működő, jó kapcsolatunk a Zobori
KalandoZooval, vagy a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal
vagy a Zalaerdővel.
Az anyagi hozzárendelés tekintetében egyelőre annyit tudok elmondani, hogy bővülő forrásokkal számolhatunk idén,

mivel azonban még nincs elfogadott költségvetése a városnak,
konkrét adatokról nem lehet beszámolni.
– A külföldi marketing hatékonyság növelése érdekében külön projekt is indul. Tudhatunk
erről többet?
– Az önkormányzat több milliós külön forrást biztosított, amel�lyel kezdeményeztük Zalakaros
újrapozícionálását a kiemelt külföldi küldő piacokon (Németország egyes tartományai és Csehország). A projekt része egy komplex
külföldi piacelemzés és szondázás,
valamint az eredmények alapján
online marketing akciók lefolytatása.
Kiemelt célunk a célcsoportok
minél pontosabb azonosítása, valamint adatvezérelt döntések
alapján célzott, értékesítést támogató marketingakciók lefolytatása, melyekhez a szolgáltatók, így a
fürdő, a hotelek, egyéb attrakciók, konkrét ajánlatokkal tudnak
majd csatlakozni.
Ennek a projektnek tehát kifejezetten a külföldi vendégszerzés
a célja. Az elmúlt évben a külföldi
mutatók jelentős mértékben, 18
százalékkal növekedtek, de még
mindig csak 23,75 százalékát adják
az összes vendégéjszaka számnak,
amit mi tovább szeretnénk növelni. Ezen túlmenően a szezonalitás
csökkentését, a városimázs erősítését és foglalások generálását is
várjuk a projekt eredményeként.
Nem titkolt cél olyan vendégkör
kialakítása, amely hosszú távon is
biztosítani tudja Zalakaros versenyképességét.
Mindezeken túl 2018-ban indulnak a város beruházásai is, így
a Gyógyhelyi központ fejlesztése,
mely 650 millió forint támogatással lehetővé teszi, hogy megújítsuk a településközpontot, meg
fog épülni a látogatóközpont, s az
új rendezvénytéren megújulhatnak a rendezvények is.
A nyertes szlovén–magyar pályázat lehetővé teszi, hogy a régi
településrészen befedjük az árkokat, megújuljon, városi külsőt kapjon az egész településrész, s lesz
szép kerékpárút is. Mindezekkel, s
természetesen a fürdő fejlesztéseivel is kiegészül a kommunikáció,
hiszen fontos, hogy megtudja
mindenki, milyen újdonságok
lesznek a településünkön.
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Fesztivállal ünneplik a fúvósokat
NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ A HÚSZ ESZTENDŐS KAROS FÚVÓSEGYÜTTES TISZTELETÉRE
Nemzetközi fúvós fesztivált
szervez városunk az idei esztendőben, a 20 éves Zalakarosi Fúvósegyüttes jubileuma alkalmából.
Sinkovics Norbert, a Közösségi
Ház vezetője elmondta: a találkozó megrendezéséhez a Nemzeti Kulturális Alaphoz nyújtott
be pályázatot a Közösségi Ház,
melyet 800 ezer forintos támogatásban részesítettek a közelmúltban.
– Nagyon fontos számunkra e
találkozó lebonyolítása – mondta
Sinkovics Norbert. – A Közösségi
Ház programjainak megvalósítását
nagymértékben elősegítik a rendkívül gazdag hagyományőrző tevékenységet végző művészeti csoportok,
köztük
a
Karos
Fúvósegyüttes is. Ez a csoport
1998-ban alakult, az akkor még a
Nagykanizsai Zeneiskola kihelyezett tagozatán rézfúvó és ütőhangszeren játszó növendékekből,
Tatár Csaba zenetanár vezetésével.
A csapatot a város mindnekori vezetése a kezdetektől maximálisan
támogatta, bizonyítja ezt a kezdeti hangszerpark adományozása is.
Később Vámos Béla vezetésével

Bővül
a Civil Ház
Közel húszmillió forint
pályázati támogatásban részesítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Közösségi Ház és Könyvtárat A
közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer
tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése címmel benyújtott pályázatán.
A projekt segítségével a
Civil Ház oktató- foglalkoztató teremmel bővülhet, még
megfelelőbb helyet és körülményeket biztosítva a városban elszórtan működő művelődési formák számára, így
biztosítva egyúttal azt is,
hogy a Civil Ház valóban a
helyi civil szervezetek bázisaként működjön.

fafúvós oktatás is indult, aminek
köszönhetően valódi fúvószenekari összetétel jöhetett létre. Így
alakult, hogy mára a csapat egy
igazi „családi zenekarnak” mondható, ugyanis több esetben itt apuka, anyuka és a gyerekek is együtt
muzsikálnak több hasonlóan aktív
családdal. Büszkék vagyunk arra,
hogy a Karos Fúvósegyüttes a
2017-es évben B kategóriás minősítésben, mind a koncertzenei,
mind a szórakoztató zenei kategó-

riában arany minősítést ért el.
Mindezeken túl arra törekszünk,
hogy művészeti csoportjainkat a
kerek évfordulók, jubileumok alkalmából meglepjük. A 2017-es évben a Dalárda-Vegyeskar ünnepelte 20 éves évfordulóját, idén pedig
a fúvósokat szeretnénk méltó módon megünnepelni. Ezért gondoltunk fesztivál szervezésére.
A Közösségi Ház vezetője elárulta: a június 22-23-ra tervezett fúvós
fesztiválra a testvérvárosi Asperho-

fen vagy Olesno fúvós csapatát szeretnék meghívni, emellett fellépnének a közelben lévő fúvósegyüttesek
is. A két napos rendezvény megfelelően illeszkedne a város nyári
programjainak sorába is, hiszen az
ide látogató turisták, környékbeliek,
helyiek ízelítőt kapnának a megyei
fúvós zenekarok életből. A fesztivál
ezen túlmenően a vezetők szakmai
tapasztalatcseréjét is segíteni tudja,
és elmélyítheti a nemzetközi kulturális kapcsolatokat is.

A Bottal-fogó együttes működését segíti
PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL DOLGOZHATNAK IDÉN
Sikerrel pályázott a Bottal-fogó táncegyüttes
a Közösségi Ház koordinálásával és közreműködésével a Csoóri Sándor Programban.
A program a népi kultúra területén közösségteremtő műfajokban működő – Magyarországon a
hazai és nemzetiségi, határainkon túl pedig a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri
– szervezeteket, közösségeket
kívánja támogatni.
A pályázatra 2017 nyarán
adták be a támogatási igényt.
A támogatás elsősorban a csoport működését tudja segíteni,
így tiszteletdíjjakra, ruházatra
és technikai eszköz állomány
gyarapítására lehet a 2,6 millió
forint elnyert összeget fordítani.
A támogatás nagy segítséget nyújt abban, hogy a Bottal-fogó együttes ebben az év-

ben új koreográfiát tanulhasson be Üst Gyula
vezetésével; a technikai állomány is fejlődik, s a
tiszteletdíjakat is tudják a pályázatból finanszírozni,
továbbá a népviseleti ruhákat, eszközöket, cipőket
és csizmákat is beszerezhetik a rendelkezésre álló
forrásból.
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Boldog tekintet, köszönő szavak
MINDEN RÁSZORULÓHOZ ELJUTOTTAK A JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS ADOMÁNYAI

Sokan vállalták a futással egybekötött adományozást.
Minden rászorulóhoz eljutottak még karácsony előtt azok az
adományok, melyek a jótékonysági futás során gyűltek össze.
Az összegyűjtött adományokon
túl kapott a Szolgálat 20.000 forint
készpénzt is, melyből másnap reggel tartós élelmiszert vásároltak.
– A futást követő napon, vasárnap a csomagok jelentős részét
kiosztottuk a szolgálatunkhoz
tartozó három településen: Zalakaroson, Zalamerenyén és Zalaszabarban. Így 37 családnak sikerült az ünnepek előtt adományt
juttatni a Jótékonysági Mikulásfutás eredményeként. A decemImmár
hagyományosnak
mondható, hogy a karácsonyt
megelőzősen településünkön
együttes ünneplésre invitálják
Zalakaros egyedülálló idős lakóit.
A karácsonyozásra ezúttal
december 20-án került sor, a
rendezvénynek most is a városi
és iskolai könyvtár adott helyet.
A meghívott vendégeket
műsorral köszöntötték, melyen
a zalakarosi óvodások, általános iskolások és zeneiskolások
karácsonyi verseket, dalokat,
hangszeres előadásokat mutattak be. Pataki Jánosné, Györgyi
néni köszöntő verset mondott.
Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere pohárköszöntőjében megköszönte a program
szervezőinek munkáját, békés,
karácsonyt kívánt a megjelenteknek, majd átadta a zalaka-

beri adománygyűjtés-osztás sikeresen kiegészült. Két zalakarosi
család kereste fel szolgálatunkat,
hogy egy-egy rászoruló, sokgyermekes családnak szeretnének nagyobb értékben juttatni élelmiszert.
Egyik
esetben
az
adományozó személyesen adta át
a családnak a csomagot, (természetesen előtte a család hozzájárult ehhez), másik esetben a szolgálat szállította ki a finomságokkal
teli dobozokat. Az ünnep előtt a
nagykanizsai Csodapontból elhoztunk 37 szépen becsomagolt
dobozt, valamint a Zalakarosi
Óvoda gyűjtése nyomán újabb 29et, s a Tourinform-iroda munka-

Hatalmas örömmel fogadták a gyerekek a nekik szánt ajándékokat.
társaitól átvehettük a náluk elhelyezett 11 csomagot. Valamennyi
doboz, ajándék gazdára lelt az
ünnepek előtt. Sok mosolyt, ölelést, boldog, csillogó tekinteteket
kaptunk cserébe. A Zalakarosi
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat nevében köszönjük a felajánlásokat, a cserébe kapott kedves
szavakat, boldog tekinteteket –
jelezte Csönge Jusztina, a Zalakarosi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője.
A szolgálat vezetőjétől azt is
megtudtuk: a jótékonysági futáson
összesen hetvenen vettek részt, a
legifjabb futó, egy három hónapos
kisfiú anyukája „kíséretében”, ba-

bakocsival tette meg a távot. A
rendezvény legidősebb futója 64
esztendős volt, a férfi Budapestről
érkezett Zalakarosra és vett részt a
jótékonysági futáson, de érkeztek
adakozó futók Nagykanizsáról, Dunakesziből, Bánokszentgyörgyről,
Sormásról, Gelséről, Nagyrécséről,
Galambokról, Székesfehérvárról,
Agárdról, Pécsről, Mosonmagyaróvárról és Zalaszentjakabról is.
A nagykanizsai Fitpoint Mozgás- és Rehabilitációs Központ
ugyancsak csatlakozott ez évben is
az akcióhoz, a mozgásközpont
vendégeinek adományait eljuttatták a futás napján Zalakarosra.

Idősek köszöntése
AZ ÖNKORMÁNYZAT IS ÁTADTA AJÁNDÉKAIT

rosi önkormányzat karácsonyi
ajándékcsomagját. Novák Fe-

rencné óvónő pedig az óvodások által készített mézeskalács

csomaggal kívánt kellemes ünnepeket.
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Versenyeredmények

Könyvbemutató a könyvtárban
MESEVÁRBAN MESETÁR
Nagy János zalakarosi író-költő Mesevárban mesetár című
könyvének bemutatóját tartották a Móra-iskolában.
A könyvet elsősorban az alsó
tagozatosoknak mutatták be, hiszen annak versei ehhez a korosz-

tályhoz szólnak jellemzően. A költeményeket maga a szerző olvasta
fel a diákoknak. A könyvet Varga
Attiláné művésztanár, az iskola volt
pedagógusa illusztrálta, aki ugyancsak jelen volt a zalakarosi bemutatón.
A tanárnő felajánlotta a gyere-

keknek, hogy ha készítenek ők is a
versekhez rajzokat, a legjobb három alkotás készítőjét egy-egy kiadvánnyal jutalmazza.
A könyvből egy tiszteletpéldányt kapott a könyvtár is, így az
érdeklődők itt is olvashatják a helyi
szerző gyermekverseit.

Jó gyakorlatként mutatták be
ZÖLD ÓVODÁK ÜNNEPE A FŐVÁROSBAN
A közelmúltban lezajlott a
Zöld Óvoda és az Örökös Zöld
Óvoda címek átadása.
Ebből az alkalomból mutatkozott be a Zalai Zöld Óvodák
Munkaközössége a Vajdahunyad várban tartott ünnepségen.
Zala megye bemutatkozását
részben az országban egyedülálló
Zalai Zöld Óvodák munkaközösségének működése indokolta. Másrészt Sáringer Kenyeres Tamásné ,
a Pedagógiai Oktatóközpontok
elődjeként működő Zala megyei
Pedagógiai Intézet óvodai szaktanácsadója emléke miatt, aki 5 éve
hunyt el, s aki nemcsak a Zala
megyei zöld óvoda hálózat elindítója,támogatója, hanem országosan is úttörője, lelkes kidolgozója
volt e programnak.
Kovács Lászlóné, a Földművelésügyi Minisztérium Agrárszakképzési Főosztályának munkatársa, az Értékelő Bizottság tagja
felkérésére Kovács Jánosné nyugalmazott óvodapedagógus, a
Zalai Zöld Óvodák munkaközösségének volt vezetője tartott erről
beszámolót a jelenlevő több mint
200 zöld óvodát képviselő óvoda-

pedagógus előtt. A prezentáció
kidolgozásában Erdős Sándorné, a
Nagykanizsa Központi Óvoda Rózsa Tagóvoda vezetője segítette.
Kovács Jánosné bemutatójában
utalt a kezdetektől a napjainkig is
működő rendszer sajátosságaira
és a változásokra. Zala megye
joggal lehet büszke, hogy a 11
évvel ezelőtti 6 óvodával szemben 2017-ben már 53 Zöld óvoda
és 11 Örökös Zöld Óvoda, és ebben az évben első nyertes pályázóként 5 óvoda rendelkezik Zöld
Óvoda címmel. A Zala megyei
zöld óvodákat 5 óvoda: a Lenti
Napközi Otthonos Óvoda,a Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda, a Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde, valamint a Nagykanizsa Központi
Óvoda Attila Tagóvodája, és a
Nagykanizsa Központi Óvoda
Kossuth téri Tagóvodája képviselte jó gyakorlatával.
A kétszeres Zöld Óvoda címet
viselő Zalakarosi óvodából 1998tól működő jó gyakorlat, egy szép
néphagyomány, az őszi vásár került bemutatásra a prezentációban. Megtartásának célját, előkészületeit,
lebonyolítását,
változásait, a megvalósulás tapasztalatait mutatta be az előadó,

melynek pedagógiai anyagát Novák Ferencné készítette el.

Lenti, 2018.01.09. Teremlabdarúgás Diákolimpia Megyei Döntő – II. korcsoport
7. helyezés
Biczó Barnabás, Márfi Bence,
Deutsch Botond, Nagy Ágoston,
Jankovics Ádám, Császár Dávid,
Horváth Benjámin, Végh Goran,
Varga Márkó, Beke Benjámin.
Felkészítő: Jankovics Attila.
Nagykanizsa, 2018.01.10.
Játékos Sportvetélkedő Diákolimpia Megyei Döntő
5. helyezés
Borsos Bálint, Péntek Barnabás, Bogdán Ákos, Kuzma Dorka, Péntek Hanna, Polán Rebeka, Biczó Barnabás, Márfi Bence,
Bogdán Tibor, Deutsch Réka,
Szécsényi Szófia, Varga Panna,
Császár Dávid, Varga Márkó,
Joó Krisztián, Strobl Anna, Budai Emma, Kreninger Evelin.
Felkészítő: Jankovics Attila.
Zalaszentgrót, 2018.01.11.
Teremlabdarúgás Diákolimpia
Megyei Döntő - III. korcsoport
1. helyezés
Vékony Bence Zsolt, Olasz
Barnabás, Stampf Marcell, Lechner Werner Herbert, Bogdán
Richard, Végh Goran Mark. Felkészítő: Jankovics Attila.

Az Ezüst Klub krónikája
Az Ezüst Klub működésének célja, hogy lehetőséget kínáljon
a településen élő nyugdíjas korú embereknek a személyes találkozásra. Az Ezüst Klub kéthetente szerdai napokon 14-18 óráig
várja a tagjait, kivéve az évi kétszeres zenés rendezvényeket,
amikor is hosszabb nyitva tartással működik a klub.
A programok egész évre érvényesek, nyáron is! Szórakozási,
művelődési tevékenységet, színházlátogatást, kirándulást, ismeretterjesztő előadásokat kínálunk tagjaink számára.
A közelmúlt történéseit összefoglalva elmondhatjuk: tartalmas rendezvényekkel vártuk az érdeklődőket. Megemlékeztünk
Móricz Zsigmondról, Szabó Magda írónőről, az idősek világnapjáról, az aradi vértanúkról, az ’56-os forradalom és szabadságharcról, valamint a reformáció 500. évfordulójáról. Grillparti, öko-tó
séta, hangulatos Mikulás-nap, ajándékozás, meghitt karácsonyi
ünneplés, halászlé-vacsora tette emlékezetessé a tavalyi évet.
Az új esztendőben január 3-án ünnepeltünk házilag készült
meleg vacsorával, élőzenével. Január 12-én színházlátogatás színesítette klubbeli élményeinket, fővárosi művészek operett gálájával.
Örömmel vesszük új klubtagok jelentkezését, minden érdeklődőt nagy-nagy szeretettel várunk klubunk rendezvényeire!
Az olvasóknak ez úton kívánunk boldog új esztendőt!
Az Ezüst Klub vezetősége és tagsága
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Az ünnep a szívünkben marad
KARÁCSONYI VISSZATEKINTŐ
Az ünnepek ugyan véget értek sőt az új
esztendőben is már a munkával teli napokat
éljük, mégis jólesik visszagondolni és tekinteni a karácsonyi készülődés időszakára, melyet
lapunk segítségével most mi is megteszünk.
Az ünnepre minden intézményben hatalmas lelkesedéssel és szeretettel készültek,
az iskolában hagyományosan minden adventi héten lángra gyúlt egy-egy gyertya az
iskola adventi koszorúján. A gyertyákat
azok a gyerekek gyújthatták meg, akik kiemelkedően jó eredményeket értek el a
félév során tanulmányi vagy sport téren.
Így Németh Zoé (1.o.); Mészáros Zsombor
(2.o.), Negreán Nóra (3.o.); Horváth Sára (5.
oszt.), Demény Petra (6.o.), Koma Csenge
Zorka (7.o.) kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményükért gyújthattak meg egyegy gyertyát. Negyedik alkalommal a kará-

csonyi műsor keretében gyújthattak
gyertyát a gyerekek. Az első gyertyát Kovács Lilla (4.o.), a másodikat Lengyel Sára
(8.o.), a harmadikat Szabó Benjámin Tamás
(6.o.), a negyediket a Diákolimpia Duatlon
csapatának nevében Novák Lázár Ernő (8.o.)
gyújthatta meg.
Az adventi időszakot sok-sok program
tette még színesebbé: óvodai mini koncert,
szülők által szervezett kézműves foglalkozás alsósoknak és felsősöknek, karácsonyi
koncert az iskolában és a hagyományos iskolai karácsonyi műsor.
A koncerten felemelő élmény volt hallgatni a tehetségüket megcsillogtatni tudó
zeneiskolásokat, és valóban különleges, lélekig ható műsorszám volt a fúvósok, vonósok, valamint az iskolai énekkar közös zenélése, éneklése.

Az iskolai karácsonyi műsor során pedig
a gyerekek drámajátékkal, hangszeres előadással, betlehemesekkel, énekszóval idézték fel a szeretet ünnepének a meghittségét, és nagy örömmel fogadták az iskolai
alapítvány ajándékait, melyeket Szabadicsné Madaras Katalin alapítványi elnök nyújtott át az osztályok képviselőinek.
Fergeteges koncerttel zárta az évet a
Tatár Csaba vezette Karos Fúvósegyüttes is.
A zenekar a fürdő nyári bejárata feletti fogadóépületben, mondhatnánk: rendhagyó
helyszínen tartotta évzáró koncertjét, melyet a közönség hatalmas lelkesedéssel és
tapssal fogadott és jutalmazott. A koncertből nem maradt ki a humor sem, és jó volt
látni, hogy az együttesben családtagok,
barátok lépnek fel együtt és ajándékozzák
meg a vendégeket zenei élménnyel.
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Hangsúlyos az utánpótlás nevelés
VÁROSI SPORTÉLET ALAPÍTVÁNYI ÉS SPORTSZERVEZŐI SZEMMEL
Az év eleje az elmúlt év értékelésének és az új célkitűzések megfogalmazásának ideje. Így van ez a sportban is, ezért Kulcsár Csongort, a Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány elnökét és
Stégli János sportszervezőt kértük arra, hogy értékelje az elmúlt évet,
illetve a 2018. évi tervekről tájékoztassa lapunkat.
Kulcsár Csongor, az alapítvány
elnöke úgy fogalmazott: megítélése szerint az Alapítvány az elmúlt
évet sikeresen zárta.
– A meglévő utánpótlás nevelésen, illetve a felnőtt labdarúgó
csapat támogatásán, koordinálásán kívül nagyon sok projektet
sikerült megvalósítanunk, hála
azoknak a támogatóknak, akik
folyamatosan szívükön viselik az
alapítvány sorsát, illetve ugyanígy kiemelném azon személyeket,
akik tevékenyen dolgoznak nap,
mint nap az Alapítványért. Támogattuk az iskola Kori-suli programját még év elején, valamint
sikeresen pályáztunk és nyertünk
két TEQ-ball asztalt. Az eltelt idő
igazolta, hogy nem hiába hívtuk
életre a tartásjavító gerinctornát,
hiszen a nagy érdeklődésre való
tekintettel az időpontokat bővítenünk kellett, így heti két alkalommal tudják már látogatni a
tornázni vágyók, és nem mellékesen a sikeres torna érdekében
tornaszereket is vásároltunk. A
Sportolj és nyerj! programmal
egész évben mozgatni tudtuk
nem csak a gyerekeket, hanem a
családokat is. Támogattuk a fogathajtó versenyt is, ami a behiáki
lovaspályán került megrendezésre, valamint a zalakarosi II. Kis-Balaton futóversenyt is. Ősszel a
Panka lovarda segítségével életre
hívtunk egy, a lovas sporttal kapcsolatos lehetőséget, melynek köszönhetően az általános iskola
felsős diákjai alapítványi támogatással tudtak a délutáni klub időszakban lovagolni járni. Remélem,
sikerült jó néhány diákot „megfertőznünk” egy életre ezzel a
sporttal. Az adventi időszakban
pedig a Tourinform-irodával
együtt látványos tájékozódási vetélkedő hívtunk életre, a szalmabála labirintus formájában.
A 2018. évi tervekről szólva Kulcsár Csongor elmondta: a már életre hívott programokat folytatni
szeretnék.
– Fontosnak tartom, hogy Zalakaroson ne csak a látvány-csapat
sportokból (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és a jég-

Kulcsár Csongor
korong) lehessen választani, ha
valaki sportolni akar. Más lehetőségeket is meg kell teremteni
mind idősek, mind fiatalok számára. Mindenkiben van tehetség,
de ez bármennyire is csekély legyen, ha jól érzi magát, miközben
abban a sportágban próbál teljesíteni, azt támogatni kell! Fontosnak tartom az utánpótlás nevelést
a már meglévő sportágakon kívül
is, ez irányban is el fogunk mozdulni. Alapítványunk a 2018-as
évben is azon lesz, hogy minél
változatosabb sportolási lehetőséget tegyen lehetővé a város aprajának és nagyjának.
Stégli János sportszervező a város sportéletéről és lehetőségeiről
szólva legfontosabbnak az utánpótlás nevelés megvalósítását tartja.
– Úgy gondolom, hogy a sport
alappillére az utánpótlás nevelése.
Zalakaroson labdarúgás, kosárlabda és úszás sportágakban ez már
megfelelően, szakedzők irányítása mellett működik. Így volt ez az
elmúlt évben is, mely elsősorban a
diákolimpiai versenyeken elért
eredményekben
mutatkozott
meg. Az idei év egyik legfontosabb feladata, hogy a településen
nagy múlttal rendelkező, népszerű sportágakat, így a sakk és az
asztalitenisz sportágakat is választhassák a fiatalok.

A sportszervező rámutatott: a
felnőtt versenysportolási lehetőséget a sportegyesületek szakosztályai biztosítják, akik megyei és NB-s
csapatbajnokságokban szerepelnek. A játékosok nagy része közép-

Stégli János
korú, ezért is fontos az utánpótlás
képzés a folyamatos versenyeztetés biztosítása érdekében is. A
2017. évről is elmondható, hogy
felnőtt versenysport szempontjából jó évet zártak, hisz tekézőink az
NB II. középmezőnyében végeztek,
asztaliteniszezőink megnyerték
bajnokságukat, sakkozóink is dobogóra állhattak, és focistáink is
értek el szép eredményeket.
Az iskolai sportoktatás és a városi verseny- és szabadidő sport
elválaszthatatlan
egymástól,
amelyre épülhet a versenysport
utánpótlás rendszere, valamint a
szabadidősport városi szintű megvalósítása, a gyerekeken keresztül a
családok bevonása a programokba.
– Az iskolai sportoktatás keretében sikerült megvalósítani a
mindennapos testnevelést, alsó
tagozatban a klubrendszeren belül sportági alapismeretek elsajátítását, az Iskolai Sportkör keretén belül felkészítést különböző
szintű versenyekre, valamint az
„Úszásoktatás
mindenkinek”
egész tanéven keresztül történő
megvalósítását. A gyerekek helyi
versenyeken, a Diákolimpia körzeti, városi, megyei és országos versenyein, valamint az Intézményi
és Egyesületi Bozsik-program keretén belül versenyezhetnek. Az
elmúlt év legnagyobb sikereként

kell megemlíteni a labdarúgók
diákolimpiai megyei I. helyezését,
valamint a duatlonosok (Novák
Lázár, Novák Máté, Strobl Áron,
Marton Bálint) megyei I. és országos 6. helyezését.
A 2017. évi sportrendezvény
naptár úgy lett összeállítva, hogy
valamennyi korosztály számára
egész évben biztosítsa a sportolási
lehetőséget. Legnagyobb érdeklődés a turisztikai szempontból is kiemelt sportrendezvényeinket kísérte,
így
a
Nemzetközi
Sakkfesztivált, a Tour de Zalakaros
kerékpárversenyt és a Kis-Balaton
futóversenyt. Ezek a versenyek turisztikai szempontból is meghatározóak, hisz a versenyzők illetve
kísérőik több napot tartózkodnak
városunkban.
A 2018. évi tervekkel kapcsolatban Stégli János kiemelte: az iskola
és a sportegyesület együttműködésével klubfoglalkozás keretén
belül szükséges a sakk és asztalitenisz utánpótlás beindítása. Szükséges biztosítani a már meglévő
utánpótlás nevelő intézmények
működésének feltételeit.
– A sportrendezvény naptárunkban az elmúlt évhez hasonlóan közel félszáz esemény található, melyek között a közkedvelt
sportrendezvények megszervezése mellett a „Sportolj és Nyerj!”
sportakció 11 eseménye is megtalálható. A Gránit Gyógyfürdő Zrt.vel összefogva idén több vizes
sportrendezvényt is szervezzünk,
amely érinti a település óvódás,
iskolás és felnőtt lakosságát is. A
homokos strandpálya jobb kihasználása érdekében a nyáron több
színvonalas sportesemény szervezésére is sor kerül.
A sportlétesítményeink szempontjából 2018. év több feladatot
is tartogat számunkra. Szükséges
lenne az Erdész forrás felújítása,
az iskola sportudvar salakos futókörének műanyag (rekortán) borítással történő ellátása, a tornaterem homlokzatának felújítása,
legnagyobb feladat azonban a
behiáki volt lovaspálya területén
a kor elvárásainak megfelelő labdarúgó pálya és öltöző kialakítása. Zalakaroson több szempontból
(helyi, térségi és idegenforgalmi)
előrelépési lehetőség lenne egy
műjégpálya kialakítása, melynek
előkészületei már elkezdődtek.
Bognár Ottó
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A Zalakarosi Fürdő
programjai:
FEBRUÁR 2.: SENIOR CLUB – RECEPTCSERE NAPJA

9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi játékok mellett kellemes
környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi játékokra
van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és ügyességi, valamint logikai játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll Vendégeink
rendelkezésére. Kiemelt programunk: Receptcsere nap – Farsangi fánk.

FEBRUÁR 3.: HA FEBRUÁR, AKKOR FARSANG!

9.45: Mezítlábas reggeli torna – főépület, gyermekjátszó. 10.30:
Aquafittness – élménymedence. 13.00–15.00: Készítsd el magad
farsangi álarcodat – Farsangi álarc készítés – főépület, gyermekjátszó. 15.00: Aquasalsa – élménymedence.

FEBRUÁR 7.: SENIOR CLUB – SENIOR FARSANG

9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi
játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és
ügyességi, valamint logikai játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll Vendégeink rendelkezésére. Kiemelt programunk: Farsangi
dekoráció és álarc készítése – „mert nem csak a húszéveseké a világ”.

FEBRUÁR 10.: PANKI ELSŐ FARSANGJA – LUFI, LUFI
MINDENHOL

10.30: Aquafittness farsang alkalmából, vidáman, lufival – élménymedence. 13.00–15:00: Játssz és mulass Pankival farsang alkalmából! Vidámság és vidámság! – főépület, gyermekjátszó. 15.30: Aquasalsa - élménymedence. 15.45–16.30: Farsangi rosszalkodás, lóti-futi és ugra
– főépület, gyermekjátszó.

FEBRUÁR 14.: SENIOR CLUB – VALENTIN NAP –
MERT A SZERETET MINDEN KORBAN OTT VAN

10.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi
játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és
ügyességi, valamint logikai játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll Vendégeink rendelkezésére. Kiemelt programunk: Szeretetkártya készítése – legyen ajándék ez a nap.

FEBRUÁR 17.: SPORTOS NAP PANKIVAL

10.30: Aquafittness – élménymedence. 13.00–14.45: Mozgás Pankival! A mai napon mókás, vidám sportvetélkedő keretében játszhattok Pankival! – főépület, gyermekjátszó. 15.00: Aquasalsa – élménymedence. 16.00–16.30: Sportos kártyajátékok.

FEBRUÁR 24.: PANKI KREATÍV NAPJA

9.30–10.15: Rajzverseny – Téma: Farsangi emlékek. 10.30: Aquafittness – élménymedence. 12.30–14.45: Légy kreatív! – engedd szabadon a fantáziádat. Hasznos tárgyak alkotása újrahasznosítható
anyagokból! 15.00: Aquasalsa – élménymedence. 16.00–16.45: Rajzverseny eredményhirdetése, és napzárásként lóti-futi, ugra-bugra játékok – főépület, gyermekjátszó.

FEBRUÁR 28.: SENIOR CLUB – KÖNYVMOLYOK NAPJA

10.30: Aquafittness – élménymedence. 9.00–15.00: A Senior Clubban a mindennapi játékok mellett kellemes környezetben beszélgetünk kedves Vendégeinkkel! Az alábbi játékokra van lehetőség: kártyajátékok, sakk, dominó, malom és ügyességi, valamint logikai
játékok. Keresztrejtvények és mini könyvtár áll Vendégeink rendelkezésére. Kiemelt programunk: Senior Club könyvtár, könyvcsere, olvasás, beszélgetés. A főépület gyermek játszóházában kiírt programokra bárki csatlakozhat. Gyermekfelügyeletet nem vállalunk!

Rendezvények 2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.
2018.

március 16–17.: SzabadságON ZalakarosON!
március 31.–április 1.: Családi nyúlkergető
április 28–30.: Május köszöntő családi napok
május 19–20. : Pünkösdi Vigasságok
május 24.–június 2.: XXXVII. Nemzetközi Sakkfesztivál
június 16–17.: Tour de Zalakaros
június 22–23.: Fúvós Fesztivál és Koccintás
július 6–7.: Kannavirág fesztivál
július 20–22.: Zalakaros Város Napjai
augusztus 2–5.: Utcafesztivál
augusztus 9–12.: XXI. Zalakarosi Bornapok
augusztus 18–20.: Szent István napok
szeptember 15.: Szüreti szőlőkapkodó és Kistérségi Találkozó
szeptember 22–23.: III. Zalakaros - Kis-Balaton Futóverseny
október 6.: Jazz & Karos
október 20–22: Októberi vásári forgatag
október 29.–november 4.: Tök jó Zalakaroson
december 1.: Advent Zalakaroson
december 8.: Advent Zalakaroson
december 15.: Advent Zalakaroson
december 22.: Advent Zalakaroson
december 27–31.: Csillagvarázs Zalakaroson

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!
Szervező: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
Információ:
Tourinform Zalakaros
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10. • Tel.:+3693/340-421
Email: tourinform@zalakaros.hu
www.zalakaros.hu

Veranstaltungen 2018
16–17. März 2018.: Märzurlaub in Zalakaros
31. März–április 1. April 2018.: Osternfest in Zalakaros
28–30. April 2018.: Maibegrüßung - Familientage
19–20. Mai 2018: Pfingstenfest
24. Mai–2. Juni 2018.: XXXVII. Internaitonale Schachmeisterschaft
16–17. Juni 2018.: Tour de Zalakaros – Fahrradwettbewerb und Tour
22–23. Juni 2018.: Blasmusikfestival und der Tag des ungarischen Wines
6–7. Juli 2018.: Kannenblumen Festival
20–22. Juli 2018.: Festtage der Stadt Zalakaros
2–5. August 2018.: Straßenmusik Festival
9–12. August 2018.: XXI. Weintage
18–20. August 2018.: St. Stephanstage
15. September 2018.: Weinlesefest
22–23. September 2018.: III. Zalakaros - Kis-Balaton Laufwettbewerb
6. Oktober 2018.: Jazz & Karos
20–22. Oktober 2018.: Herbstfest
29. Oktober–4. November 2018.: Erlebnisreiche Herbstferien
1–22. Dezember 2018.: Advent in Zalakaros
27–31. Dezember 2018.: Sternmagie in Zalakaros
Das Recht auf Programmänderung ist vorbehalten!
Veranstalter: Zalakarosi Turisztikai Nonprofit Kft.
Information:
Tourinform Zalakaros
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 10. • Tel.:+3693/340-421
Email: tourinform@zalakaros.hu
www.zalakaros.hu

Kiadja: Zalakaros Önkormányzatának támogatásával a Zalai T-MA Kiadói Kft.  8749 Zalakaros, Liget u. 22/B.
Felelõs kiadó: Seres Péter  Szerkesztõ: Antal Anita  Telefon: 30/9116-550  E-mail: karosikronika@gmail.com
Nyomtatás: Asperján Nyomda, Zalaszentgrót

